
 

SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.15 
LĒMUMI 

(27.11.2013.) 
 
 

§2 
 

Par Saulkrastu novada domes deputāta E.Brumermaņa pilnvaru 
 izbeigšanu pirms termiņa uz iesnieguma pamata 

  
Izskatot Saulkrastu novada domes deputāta Edgara Brumermaņa (partija 

„Vienotība”) 2013.gada 20.novembra iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu,  
pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likuma” 3.panta pirmās daļas 1) apakšpunktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras 
izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta 
pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu 
pilnvaru nolikšanu un 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka lēmums par deputāta 
pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā 
domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida 
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un pamatojoties uz LR likuma „Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.panta pirmo daļu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt deputāta Edgara Brumermaņa pilnvaras pirms termiņa.  
2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 04.12.2013. noteikt nākamo 

deputāta kandidātu, kurš stāsies Edgara Brumermaņa vietā. 
 

§3 
 

Par Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā 
   

Saulkrastu novada domē 2013.gada 24.oktobrī ir saņemts Aleksandra Ināra 
Zaharāna iesniegums par pieņemšanu darbā par Saulkrastu pašvaldības policijas 
priekšnieku. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu tikai 
dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. 

Likuma „Par policiju” 21.panta otrajā daļā noteikts, ka par pašvaldības 
policijas priekšnieku var pieņemt darbā personu, kas atbilst likuma „Par policiju” 
21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām un ir ieguvusi 
augstāko izglītību. Likuma „Par policiju” 21.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības 
policijas priekšnieku pieņem darbā, ja ir saņemta iekšlietu ministra rakstveida 
piekrišana. 

Saulkrastu novada domē 2013.gada 22.novembrī ir saņemta Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministra Riharda Kozlovska rakstveida piekrišana (Iekšlietu 
ministrijas 2013.gada 22.novembra vēstule Nr.1-38/3102). 
 Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 
„Par policiju" 21.pantu, 



 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Iecelt Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā Aleksandru 
Ināru Zaharānu ar 2013.gada 27.novembri. 

2. Noslēgt darba līgumu ar Aleksandru Ināru Zaharānu. 
 

 
§4 
 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), 2013.gada 3.oktobra iesniegumu, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds), kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

§5 
 

Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu speciālista Arta 
Blankenberga 12.11.2013. iesniegumu par Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu 
izpildītāja Helgas Rūtenas organizēto dzīvokļa īpašuma Atpūtas iela 2B-14, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80339000218 
piespiedu pārdošanas sākotnējās vērtības noteikšanu, kas noteikta Ls 8 000,00. 
Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2013. sēdē 
(protokols Nr.5). Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Pašvaldības funkciju realizācijai iegādāties dzīvokli Atpūtas iela 2B-14, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 
80339000218. 



 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti piedalīties nekustamā īpašuma 
izsolē. 

 
 

§6 
 

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu speciālista Arta 
Blankenberga 28.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5), saskaņā ar 08.10.2013. Pirkuma 
līgumu un 25.10.2013. zemesgrāmatu tiesneša lēmumu Saulkrastu pašvaldībai 
izbeigtas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Priedes 68”, Priedes, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.  

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
      
NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Saulkrastu pašvaldības bilances nekustamo īpašumu „Priedes 
68”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80330032347, zemes īpašuma platība 0.0547 ha, vērtība Ls 2140,00 (divi 
tūkstoši viens simts četrdesmit lati 00 santīmi). 
 

 
 

§7 
 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
13.11.2013. sēdē (protokols Nr. 5), pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese) 
Saulkrasti, kadastra apzīmējums (xxxxx):  
,,individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” – platība 1370 m2,  
,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201” 
– platība 2886 m2. 

 
 
 
 
 



 

§8 
 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese) 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx):  
„neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600”- platība 1200 m2  
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201”- 
platība 8479 m2. 

 
  
 

§9 
 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 25.10.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr. 5), pamatojoties uz 20.06.2006. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese), 
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx):  
,,individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”- platība 0.12 ha,  
,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101” 
- platība 0.139 ha. 

 
§10 

 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 08.11.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.11.2013. 
sēdē (protokols Nr. 5), pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu 



 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese), 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx):  
,,individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” – platība 2422 m2,  
,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201” 
– platība 600 m2. 

 
 
 

§11 
 

Par adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 04.11.13. iesniegumu, pamatojoties uz 
nekustamā īpašuma „Velgas” detālo plānojumu, apstiprinātu ar Saulkrastu novada 
domes 31.10.2007. lēmumu Nr.17 §68, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 
1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt adreses un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
1.1. detālplānojumā „liters 1” (platība 2407 m2) - „Velgu iela 1”, Pabaži, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 

1.2. detālplānojumā „liters 2” (platība 2401 m2) - „Velgu iela 2”, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 

1.3. detālplānojumā „liters 3” (platība 2401 m2) - „Velgu iela 3”, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 

1.4. detālplānojumā „liters 4” (platība 2401 m2) - „Velgu iela 4”, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 

1.5. detālplānojumā „liters 5” (platība 2570 m2) - „Velgu iela 5”, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 

1.6. detālplānojumā „liters 6” (platība 2425 m2) - „Velgu iela 6”, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600. 



 

2. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi zemes gabalam detālplānojumā „liters 
7” (platība 1854 m2) - „Velgu iela”, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101. 

 
 

§12 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma  
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
Izskatot DKS „Ķīšupe-2” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Rempes 24.10.2013. 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.11.2013. sēdē 
(protokols Nr. 5), pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 
19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 8.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu DKS „Ķīšupe-2” 4.zemes vienības 
(kadastra apzīmējums 80330021692, „Ķīšupe divi 215” (kadastra apzīmējums 
80330020579) un „Ķīšupe divi 217’’ (kadastra apzīmējums 80330020556), 
Ķīšupe divi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu; 

2. Piešķirt adreses zemes gabaliem: 
2.1. Zemes ierīcības projektā „liters 1”- „Ķīšupe divi 215”, Ķīšupe divi, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0.1354 ha; 

2.2. Zemes ierīcības projektā „liters 2”- „Ķīšupe divi 217”, Ķīšupe divi, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0.1093 ha. 

  3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā „liters 3”- 
„Ķīšupe divi ceļš”, noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 
0.0281 ha. 

 
 

§13 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 29.10.2013. iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr. 5), pamatojoties uz 
Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu un 



 

20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „BaltSurvey” izstrādāto nekustamo īpašumu „Lejasbites” 
(kadastra apzīmējums 80330011064), „Dunduri” (kadastra apzīmējums 
80330011279) un „Vecbites” (kadastra apzīmējums 80330010552), 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adreses zemes gabaliem: 
2.1. Zemes ierīcības projektā „liters 1”- „Lejasbites”, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi- 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0.24 ha, zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101”, platība 
0.2407 ha; 

2.2. Zemes ierīcības projektā „liters 2”- „Vecbites”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi- 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0.1374 ha. 

3. Likvidēt adresi „Dunduri”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. 

 
§14 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 07.11.2013. iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr. 5), pamatojoties uz 
Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1. apakšpunktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „M un M risinājumi’’ izstrādāto nekustamo īpašumu „Ruduļi” 
(kadastra apzīmējums 80330040564) un „Vainagi -1” (kadastra apzīmējums 
80330040038), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu, uzliekot īpašumam apgrūtinājumu – gājēju ceļš. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā „liters 1” – „Ruduļi”, 
Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi- 



 

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 
0201”, platība 0.7836 ha. 

3. Likvidēt adresi „Vainagi -1”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 

 
§15 

 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

  
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 10.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.11.2013. 
sēdē (protokols Nr. 5), pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu 
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’ 16.; 18.1.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx), 0.1196 ha platībā 
iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – 
Ls 40.61 (četrdesmit lati 61 santīms) un 21% PVN Ls 8.53 (astoņi lati 53 
santīmi), kopā gadā Ls 49.14 (četrdesmit deviņi lati 14 santīmi). 

 
 
 
 
 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
  

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 17.11.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.11.2013. 
sēdē (protokols Nr. 5), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.pantu un Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu’’18.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds), zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 
10 (desmit) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumu XX (adrese) 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx), 0.65 ha 
platībā iznomāšanu. 



 

2. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – 
Ls 34.13 (trīsdesmit četri lati 13 santīmi) un 21% PVN Ls 7.17 (septiņi lati 17 
santīmi), kopā gadā Ls 41.30 (četrdesmit viens lats 30 santīmi). 

 
 
 

§17 
 

Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 
  
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 07.11.2013. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.11.2013. 
sēdē (protokols Nr.5), izvērtējot, ka ar X.X. (vārds, uzvārds) 2009.gada 1.martā īres 
līgums par dzīvokli Rīgas iela 43-5 ir bijis noslēgts uz nenoteiktu laiku, pamatojoties 
uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri’’ un īres līguma 4.2. punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt dzīvokļa īres līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu XX (adrese) kadastra apzīmējums (xxxxx). 

2. Noslēgt rakstisku vienošanos ar X.X. (vārds, uzvārds) par īres līguma 
izbeigšanu. 

 
 
 

§18 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 24.panta otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 01.04.2015. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu Ls 583.58 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 543.87 un nokavējuma 
nauda Ls 39.71, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, 
Saulkrastu nov., kadastra apz. (xxxxx), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 
 

Datums Pamatparāds 
(Ls) 

 Nokavējuma 
nauda (Ls) 

Kopā (Ls) 

02.05.2014. 45,32  3,31 48,63 
02.06.2014. 45,32  3,31 48,63 



 

01.07.2014. 45,32  3,31 48,63 
01.08.2014. 45,32  3,31 48,63 
01.09.2014. 45,32  3,31 48,63 
01.10.2014. 45,32  3,31 48,63 
03.11.2014. 45,32  3,31 48,63 
01.12.2014. 45,32  3,31 48,63 
01.01.2015. 45,32  3,31 48,63 
02.02.2015. 45,33  3,30 48,63 
02.03.2015. 45,32  3,31 48,63 
01.04.2015. 45,34  3,31 48,65 

Kopā  543.87  39.71 583.58 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 

§19 
 

Par dalību Igaunijas-Latvijas-Krievijas  
pārrobežu sadarbības programmas projektā  

„Green Heritage. Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paustajiem 
stratēģiskajiem mērķiem par novada dabas resursu unikalitātes pilnvērtīgu 
izmantošanu novada atpazīstamības veicināšanai un saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Pieteikt dalību Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projektā „Green Heritage. Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma 
sastāvdaļa” par kopējo summu 800 EUR (astoņi simti euro 00 centi).  

 
 
 

§20 
 

Par jaunas amata vienības izveidošanu 
 

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 12.11.2013. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/180 par jaunas amata vienības izveidošanu Saulkrastu sociālajā 
dienestā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 
13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5) un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz Ministru kabineta 
18.05.2010. noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” un uz Ministru kabineta 
28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 



 

G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot amata vienību- sociālais pedagogs (profesijas klasifikators – 235901) 
uz pilnu slodzi darbam Zvejniekciema vidusskolā ar atalgojumu Ls 496.00 
(četri simti deviņdesmit seši lati 00 santīmi) un noteikt Saulkrastu vidusskolā 
uz pusslodzi strādājošam sociālam pedagogam ar atalgojumu Ls 248.00 (divi 
simti četrdesmit astoņi lati 00 sant.), atbilstoši pilnu slodzi ar atalgojumu Ls 
496.00 (četri simti deviņdesmit seši lati 00 santīmi).  

2. Lēmums stājas spēkā ar saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu un speciālo budžetu” 
apstiprināšanu. 

 
 

§21 
 

Par sadarbības līgumu ar Tiesu administrāciju  
par elektroniskās informācijas sistēmas datu izmantošanu 

 
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 07.11.2013. 

iesniegumu Nr. 01 – 5/178 par sadarbības līgumu ar Tiesu administrāciju par 
elektroniskās informācijas sistēmas datu izmantošanu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Sociālo jautājumu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5), un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
61.panta pirmo un otro daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Tiesu administrāciju par elektroniskās informācijas 
sistēmas datu izmantošanu, lai paplašinātu Saulkrastu sociālā dienesta pieeju 
Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijai par nekustamā 
īpašuma nodokļu maksājumu pēc īpašuma tiesību izbeigšanās. 

2. Par noslēgto līgumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju. 

 



 

§22 
 

Par sociālā pakalpojuma cenu izmaiņām 
 

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 12.11.2013. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/181 par Camphill nodibinājums „Rožkalni” vēstuli „Par sociālā 
pakalpojuma cenu izmaiņām līgumam no 2012.gada 18.jūnija”, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols 
Nr.5) un Finanšu komitejas 13.11.2013.sēdē un pamatojoties uz Camphill 
nodibinājuma „Rožkalni” 01.11.2013. vēstulē Nr.01/11/1 pamatoto sociālo 
pakalpojumu izmaksas pieaugumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt samaksu par divu Saulkrastu novada iedzīvotāju uzturēšanos 
Camphill nodibinājumā „Rožkalni” no Ls 218.00 (divi simti astoņpadsmit lati 
00 santīmi) uz Ls 302.21 (trīs simti divi lati 21 santīms), sākot ar 2014.gada 
1.janvāri.  

 
§23 

 
Par sadarbību ar Radoškovičes pilsētciematu, Baltkrievijā 

 
Izskatot Radoškovičes pilsētciemata izpildkomitejas vēstuli, kurā izteikts 

priekšlikums veidot sadraudzības attiecības starp Saulkrastu novadu un Radoškovičes 
pilsētciematu, Baltkrievijā, kas izskatīta Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5) un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt sadarbības uzsākšanu ar Baltkrievijas Republikas 
Radoškovičes pilsētciemata izpildkomiteju. 

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt tikšanos ar 
Radoškovičes pilsētciemata izpildkomitejas pārstāvjiem un sagatavot 
sadraudzības līguma projektu.  

 
 

§24 
 

Par Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.28 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15  

„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” precizējuma 
apstiprināšanu 



 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 

Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo 
noteikumu Nr.28 „Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” projektu, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto atzinumu 
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt precizējumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.28 „Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” . 

2. Apstiprināto precizējumu saistošajos noteikumos triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu 
Domes Ziņas“. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

§25 
 

Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  
budžeta izmaiņu apstiprināšanu 

 
Izskatot „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores J.Krūmiņas 

13.11.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” 2013.gada budžeta ieņēmumus par 3 719,00 latiem. 

2. Apstiprināt izmaiņas aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta 
2013.gada izdevumos: 
2.1.samazināt aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” izdevumu 

plānu: 
2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo 

darbinieku mēneša atalgojums) par 9000,00 latiem; 
2.1.2. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 400,00 latiem;  
2.1.3. EKK 1147 (Piemaksas par papildus darbu) par 1200,00 latiem; 



 

2.1.4. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas) par 300,00 latiem; 

2.1.5. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 300,00 
latiem; 

2.1.6. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 1000,00 latiem; 
2.1.7. EKK 2229 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem) par 375,00 latiem; 
2.1.8. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas 

izdevumi) par 189,00 latiem; 
2.1.9. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 2647,00 latiem; 
2.1.10. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, 

apkalpošana) par 2250,00 latiem; 
2.1.11. EKK 2245 (Transportlīdzekļa obligātās apdrošināšanas 

maksājumi) par 83,00 latiem; 
2.1.12. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 600,00 latiem; 
2.1.13. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 397,00 

latiem; 
2.1.14. EKK 2261 (Ēku, telpu īre un noma) par 139,00 latiem; 
2.1.15. EKK 2269 (Pārējā noma) par 4,00 latiem; 
2.1.16. EKK 2321 (Kurināmais) par 1600,00 latiem; 
2.1.17. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 1600,00 latiem; 
2.1.18. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 2000,00 latiem; 
2.1.19. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 178,00 latiem. 

 
2.2. palielināt aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” izdevumu 

plānu: 
2.2.1. EKK 1150 (Līgumdarba alga) par 9600,00 latiem; 
2.2.2. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 1225,00 latiem; 
2.2.3. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un 

nelaimes gadījumu apdrošināšanai) par 75,00 latiem; 
2.2.4. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 906,00 latiem; 
2.2.5. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 

178,00 latiem; 
2.2.6. EKK 2236 (Bankas komisijas pakalpojumi) par 325,00 latiem 
2.2.7. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes 

darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 
5024,00 latiem; 

2.2.8. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 13,00 latiem; 
2.2.9. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 2275,00 

latiem; 
2.2.10. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi) par 3200,00 latiem; 
2.2.11. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 510,00 latiem; 
2.2.12. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 

109,00 latiem; 
2.2.13. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 4541,00 latiem. 

 



 

 §26 
 

Par pirmskolas skolotāja palīgu – asistentu 
 

Izskatot PII „Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 12.11.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 13.11.2013. sēdē 
(protokols Nr.5), Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 13.11.2013. 
sēdē (protokols Nr.5) un Finanšu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot PII „Rūķītis” štata vietu skolotāja palīgs - asistents no 2013.gada 
1.decembra. 
 

Amatu saime, 
apakš saime 
saskaņā ar 

MK 
noteikumiem 
Nr.1075 (Nr. 

Un 
nosaukums) 

Amatu 
līmenis 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa 
(MK 

noteikumi 
Nr.1651) 

Mēnešalgas 
maksimālai

s apmērs 
(EUR), 

saskaņā ar 
MK 

noteikumie
m Nr.1651 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(EUR) 

Profesijas 
kods 

39.Sociālais 
darbs 

I Skolotāja 
palīgs - 
asistents 

1 3 430 345,76 531201 

 
2. Paredzēt 2014.gada PII „Rūķītis” budžetā finansējumu izveidotajai štata vietai. 

 
 
 

§27 
 

Par jaunas štata vietas izveidošanu Bāriņtiesā 
  

Izskatot Bāriņtiesas priekšsēdētājas B.Melderes 12.11.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Bāriņtiesu likuma 7.panta trešo daļu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot štata vietu Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks Saulkrastu novada 
Bāriņtiesā. 
 



 

Amatu saime, 
apakš saime 
saskaņā ar 

MK 
noteikumiem 
Nr.1075 (Nr. 

Un 
nosaukums) 

Amatu 
līmenis 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa 
(MK 

noteikumi 
Nr.1651) 

Mēnešalgas 
maksimālai

s apmērs 
(EUR), 

saskaņā ar 
MK 

noteikumie
m Nr.1651  

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(EUR) 

Profesijas 
kods 

45.Bāriņtiesa II Loceklis 1 9 994 993 134406 

 
2. Lēmums stājas spēkā ar saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu un speciālo budžetu” 
apstiprināšanu. 

 
 

§28 
 

Par izmaiņām Bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe”  
2013.gada budžetā 

  
Izskatot BJDC „Saulespuķe” vadītājas I.Feldmanes 21.10.2013. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas BJDC „Saulespuķe” budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt BJDC „Saulespuķe” izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā 
neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 150,00 latiem. 

1.2. palielināt BJDC „Saulespuķe” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana) par 150,00 latiem. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada 
budžetu”, iekļaujot lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
§29 

 
Par līdzekļu paredzēšanu iepirkuma procedūras  

par malkas iegādi veikšanai 
  

Izskatot Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 30.10.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 



 

G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2014.gada Sociālo pabalstu budžetā 19000,00 latu 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 6360 (Dzīvokļu pabalsti 
natūrā), lai atmaksātu malkas iegādi Saulkrastu novada trūcīgajiem, 
maznodrošinātajiem, 1.grupas invalīdiem un vientuļajiem pensionāriem. 

2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru malkas iegādei Saulkrastu novada 
trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, 1.grupas invalīdiem un vientuļajiem 
pensionāriem. 

 
 

§30 
 

Par Pļavas, Lauku ielas ūdensvada pieslēgumu 
  

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 07.11.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2013. 
sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegto 08.11.2013. darba tāmi 
par pieslēgumu pilsētas ūdensvadam un pamatojoties uz saņemtajiem aktiem, 
pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 695,18 latu apmērā, lai 
nodrošinātu pilsētas dzeramā ūdens padevi Pļavas, Lauku un Vasarnīcu ielas 
iedzīvotājiem. 

2. Uzdot SIA „Saulkrastu komunālserviss” līdz 2013.gada 20.decembrim 
iesniegt Saulkrastu novada domē atskaiti par piešķirto līdzekļu izmantošanu. 

 
 

§31 
 

Par finansējuma piešķiršanu Pirmās ielas izbūvei 
 

         Izskatot domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 22.11.2013. iesniegumu 
par finansējuma piešķiršanu Pirmās ielas, Saulkrastos, zemes kadastra 
Nr.80130020192, 1.kārtas izbūvei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra 
saistošo noteikumu Nr.17 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-
2024.gadam” 1.pielikuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
109.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 



 

G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus Pirmās ielas, Saulkrastos, zemes kadastra Nr.80130020192 
1.kārtas izbūvei, paredzot līdzekļus 2014.gada budžetā Ls 2500,00 apmērā. 

 
 

 
§32 

 
Par ielu apgaismes līniju remontu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
20.11.2013. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija 

SIA "Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un 

pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) 
par 1730,00 latiem. 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Ielu 
apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija” izdevumu 
plānu: 

1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 1730,00 latiem, lai 
apmaksātu Pļavas, Saules ielu apgaismes līniju remontdarbus. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada 
budžetu”, iekļaujot lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 
 

§33 
 

Par ēkas Ķīšupes ielā 14 apsaimniekošanu 
  

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
20.11.2013. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 



 

G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Ēku 

apsaimniekošana” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie 

remonti) par 170,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Ēku 

apsaimniekošana” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 170,00 latiem, lai 

apmaksātu apsaimniekošanas izdevumus. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada 
budžetu”, iekļaujot lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§34 
 

Par autobusu pieturvietas izveidošanu  
Alfrēda Kalniņa ielā pie PII „Rūķītis” 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 

20.11.2013. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija 

SIA "Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un 

pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) 
par 1485,00 latiem. 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas 
„A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma izbūve” izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 1485,00 latiem, lai 
apmaksātu autobusu pieturvietas izveidošanu Alfrēda Kalniņa ielā 
pie PII „Rūķītis”. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada 
budžetu”, iekļaujot 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

 



 

§35 
 

Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2014.gadā 
  

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 14.11.2013. 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2014.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu 
pozīcijā „Skolēnu transports uz skolu” 20000,00 latu apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem), lai 
atmaksātu izglītojamo pārvadājumus mācību procesa norisei dienās laika 
periodā no 2014.gada 6.janvāra līdz 2014.gada 19.decembrim. 

2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru izglītojamo pārvadājumiem mācību procesa 
norises dienās laika periodā no 2014.gada 6.janvāra līdz 2014.gada 
19.decembrim. 

 
 
 

§36 
 

Par domes sēdes pārcelšanu 
 

Ievērojot Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 66.punktā noteikto, domes kārtējās sēdes 
notiek katra mēneša pēdējā trešdienā un dome atsevišķos gadījumos var noteikt citu 
sēdes laiku, par to vienojoties iepriekšējā mēneša domes sēdē. Pamatojoties uz LR 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada 
domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums” 66.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Pārcelt Saulkrastu novada domes kārtējo sēdi uz 2013.gada 18.decembri. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 
 
 


